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Č. 6/2012 zo dňa 1. 1.2012
ZGAA-13/2003 zo dňa 1. 2. 2007

c,".,.~_;~~~~~

V)~:.::~~,'~:"~·nocfatok
č.: 6 k zmluve
Predávajúci:

č.: ZGAA-13/2003

Firma

Ekoprogres v.d.

Sídlo:
Zamarovská 260, 911 05 Zamarovce
V zastúpení:
Štefan Mičo
IČO:
586374
DiČ:
SK2020383002
Bankové spojenie:
VUB Trenčín
Číslo účtu
1003-8519-202/0200
Pracovníci. ktorí sú oprávnení jednať vo veciach tejto zmluvy
Štefan Mičo. predseda vd.
Kupujúci:

Firma
Obecný úrad Pohranice
Sídlo
951 02 Pohranice
V zastúpení
Ladislav Hajdu
IČO
308382
DiČ:
Bankové spojenie:
VÚB Nitra
Číslo účtu.
29028-162/0200
Pracovníci, ktorí sú oprávnení jednať vo veciach tejto zmluvy
p Ladislav Hajdu

Na základe dohody zmluvných strán sa mení článok
III. Čas plnenia:
31 Termin začatia plnenia :
01.01 2012
32 Termín ukončenia plnenia· 30.06.2012

Čl. IV. Cena predmetu plnenia a platobné podmienky
4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II a podľa bodu 3.1 a 32. tejto zmluvy je dojednaná
dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami Zák. č. 18/1996 Zz. a Vyhlášky č. 87/1996 Z.z vo výške:

1319,46 € bez DPH
slovom Jedentisíctristodevätnásť 46/100 EUR bez DPH
za uvedené obdobie zhotovenia a vykonávania predmetu zmluvy

44 Objednávatel' sa zaväzuje zaplatiť plnenie podl'a predmetu zmluvy v dvoch splátkach,
splatnosti 14 dní od doručenia, pričom faktúra bude obsahovať náležitosti stanovené
všeobecne záväznými právnymi predpismi
Ostatné odstavce a články zmluvy zostávajú bezo zmeny
Tento dodatok č 6/2012 zo dňa 1. 1. 2012 nadobúda platnosť a účinnost' dňom podpísania
oboch zmluvných strán.
Dodatok je vypracovaný v dvoch rovnopisoch z čoho si každá zo zmluvných strán ponechá
jedno vyhotovenie
Dodatok č 6/2012 zo dňa 1 1 2012 je neoddelitel'nou súčast'ou zmluvy č. ZGAA-13/2003
zo dňa 01022007.
V Zamarovciach.
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